
  Mødested: Konfirmandstuen, 

Præstegården 

 Dato: 04-11-21 

 Tidspunkt: 19-21.30 

  

 

 

R y d e  M e n i g h e d s r å d  

   MR-møde den 16-8-22, kl. 17-18, 

   derefter fællesmøde med Handbjerg kl. 18-21 

   Præstegården 
 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Fraværende:  

3. Opfølgning på budgetsamtale med Provstiudvalget den 10/8-22 

Nyt tag på Præstegården, køb af grund til værkstedsbygning, beløb til renovering af 

”kapelbygningen”, (vi har ca. 35.000 kr. til udarbejdelse af projekt), tilskud til øgede 

energiudgifter, batteri hækkeklipper, fast/permanent beløb til digitalt kirkegårdskort 

Beslutning:    Til orientering  

4. Kirkegårdsplan 1. etape, - svar fra Stiftet (bilag). Drøftelse 

Beslutning: Vi afventer Provstiets svar og MM kontakter kirkegårdskonsulenten. 

5. Suppleantlisten revideres, - hvem er reelt til rådighed. (bilag) 

Beslutning: Ingeborg Kattenhøj og Rebekka S. Madsen er ikke længere til rådighed. 

6. Rettigheder i DAP – hvem skal have adgang til hvad. Bilag er tidligere udsendt. 

Beslutning: Marianne Kristensen skal have adgang til Valgsystem i DAP ‘en. Ønsker man 

adgang til andre systemer, kan Ole godkende. 

7. Økonomi – Henrik gennemgår kort 2. kvartal. Skal der evt. strammes op på økonomien for 

at få tingene til at hænge sammen? (bilag) 

Beslutning: MR er opmærksom på, at der kan komme besparelser grundet de høje priser på 

gas og el. Vi følger løbende situationen og drøfter det igen, når kvartalsrapport for 3. kvartal 

foreligger. 

8. Grøn kirke – revideret liste gennemgås kort (bilag) Obs – der er også mulighed for at lave 

en liste for grøn kirkegård. 

Beslutning: Listen kort gennemgået 

9. Kursus d. 13/9 – Kend dit sogn (bilag) Læs nærmere her: 

https://www.menighedsraad.dk/kurser/2022/72-kend-jeres-sogn-hvem-skal-i-vaere-kirke-

for-og-med-dis-holstebro-struer/ 

 

Beslutning: Hvert medlem tilmelder selv 
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10. Siden sidst: 

Støttesten, lydkvaliteten i kirken (Henrik) – udsættes til næste møde. Betaling af vedligeholdelse 

af gravsteder drøftet. Vi er opmærksomme på manglende betalinger, undersøges nærmere. 

11. Ventende punkter          

a) Årets resterende MR-møder: 22/9-13/10-23/11 

b) Årets MR-udflugt: 2/10 

c) Stiftsstævne – personale og MR tilbydes deltagelse. Ægtefæller for egen regning 

d)  15/9-22 Fællessalen. Fællessang fra den nye salmebog ved Marianne Søgård. 

e) Dato for fælles udviklingsmøde: d. 25/10 2022 i Handbjerg Menighedshus m/spisning fra kl. 

18.00-21.00. Handbjerg har kontakt til MR-formand, der kan komme og fortælle hvordan de 

håndterede sammenlægning til et menighedsråd. 

f) Provstesyn, 22/3-23: Ryde Kirke, kl.9.45-10.45, Ryde Kirkegård, kl.10.45-11.15, 

Præstegården, kl.11.30-12.30  

g) Forpagtningsaftale(jordleje) udløber 31/12-2023          

h) Opdatere vedtægter for: sekretær, præstegårdsudvalg, kirkeudvalg, formand, næstformand. 

i) Stigende gas-/elpriser – vi (Henrik) følger forbruget!! 

j) Der ligger en gammel aftale vedr. foredraget, ” Hvorfor har mennesket behov for religion?” 

        – aftalt med provst Niels Arne Christensen – gratis, vi mangler at sætte en dato på.  


